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Bilindiği gibi

sabite"

adını

İbn Arabl, islam düşüncesinde kendisinin

verdiği

meseleden ilk defa bahseden bir
hususundaki genel felsefi görüşünde
sabiteye çok geniş yer vermiştir. A 'yihı-ı sabiteye geçmeden önce
Arabi'nin öncelikle "a"yan" ve "sübCıt" kelimeleriyle ne
açıklamamız gerekir.
olmuştur.

Varlığın tabiatı

İbn

İbn Arabi,
kelimesiyle genelde "hakikatlar", " zatlar" ve
"mahiyetler"i kasteder. Bazen de bu kelimeyi duyu organ!arıyla algılanan
mcvcudilt manasında kullanır. Ancak sözlerinde
değil birinci manayı kasteder. "Sübfıt"un manası ise ister
ister zihinde olsun mutlak olarak hasıl olmak ve
manasınadır. Ancak İbn Arabl burada "sübut" ile "zihindeki
üçgenin mahiyetleri" gibi zihn! ve
varlığı kasteder. Sözkonusu
üçgenin dış dünyada bulunan varlıklan
"sübut"u zaman ve mekan
boyutunda hariçte gerçekleşmiş "varlık"a karşılık

Bunun manası şudur: İbn Arabl,
sabite"den bahsederken,
kendisinde varlıkların (şeyler) hakikatleri ve akledilir
bulunan

Bu makale İbn Arabi'nin doğumunun sekizinci
münasebetiy!e yaptlan
sempozyumun "el-Kitabu 'Hezkôrf Muhyiddin İbn Arabi' fi 'z .. zfkrô
es-samine li mflddihi" adıyla basılan eserde bulunan
's sabite fi
mezhebi İbn Arabf ve '!-Ma 'dumat fi mezhebi '!-Mu 'tezi/e başitk/i makalenin
tercemesidir. Editör: Dr. İbrahim Medkur, Kahire 138911969, s. 207--220".
**Dr. ; U O. İldhzyat Fak. Kelam Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi.
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ilişkisini

ile aynı
yani
kaim mevcut ile varlığında bir başkasına
arasındadır.
Allah'a ihtiyaç duyrnasının illeti '·'imkan''dır. Ehl-i
Sünnetin
"hüdfıs" (sonradan
Ancak şu soru akla gelir: Mutezilc alemin kıdemine kail oldu mu?
görüşü İbn
ve
Arabi de benimsiyar mu? Mutczile ·en azından
bir kısmı- "bu varlıktan önce bir varlığın olduğunu dile
O da
''ademiyyat"(yokluğa ait olanlar) olarak isimlendirdikleri mahiyetierin
varlıklarıdır. Bunlar yok değillerdir ve yok olmayacaklardır.
İbn Sina ise bu konuda
demiştir: "Yoktan var olan her
öncelikli ve zorunlu olarak varlığının mümkin olması sözkonusudur. Var
olma imkanı (imkanü' 1-vücud) sırf yokluk
!dir. Aksine o var
ve
g
.
!iyeti olan bir durumdur. Ancak Ibn Sina bu
olan maddeye veren Aristo'dan etkilenmiştir. Bundan
alemin ana maddesinin (arche) kad1m olması anlamında alemin kıdcrninc
kaiJ olmuştur.
İbn Arabi'nin görüşü ise şöyledir: Mevcutların mahiyetleri kendisinin
verdiği
adla
sabite
Akıl'da ezeli olarak mevcuttur. O ise
değil.
sahnesinde bu rnevcudatın zahır olmasının
anlamı, bir olan Zat-ı llahi'nin sözkonusu ayanın tabiatlarının
şekilde harici alcınde zahir olmasıdır. Alem bu manada
Allah' ın ezeli
olan ilahi ilminde var olması bakımından kadlmdir.
kadar Mutezile'nin "ma'dümiif'
İbn Arabl'nin
sabite" görüşünü
geçiyoruz. Böylelikle iki görüş arasındaki benzer ve
çıkmış olacaktır.

İbn

alem"
isiınlcndirdiğiıniz mahlukatın -ki bu
alem ilahi ilimde sabittir- duyulur varlığından önce bir
görüşündedir. Bu mahlukat ilahi zatta ve ilahi ilimde
süretler ve
Çünkü ilahi akıl ile ilahi zat aynı
Bundan dolayı mahlukatı, bazan "mahiyetler" olarak
olarak
. Varlıkların hakikatlerinin akledilir sCıretleri olmaları
hasebiyle
. Tek olan
Zatta taayyün etmeleri
de
hüviyetlerdir.
bu akledilir ve harici alemde yok olan varlıklara
Arabi,
ismini vermektedir.
a'yan-ı sabite akıllarımız üzerine
bir
Zat üzerine zaid ve
bir varlık da
değildir. A'yan-ı sabite, sabit hakikatlerdir. Bunun yanısıra akledilirdirler.
Aynı zamanda hataen hakikatler ismini verdiğimiz dış dünyada bulunarı
g

Benzer ifadeler için bkz: ibn Sina, el-İşardt ve 't-tenbihdt. Kahirc ts. Daru'l-Mearif.
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Arabl, e/-Futühôt el- Mekkiyye, Matba-i Anı in:, 1293, !V, 269-270.
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1O İbn Arab1, Füsüsu I-hikem, lk nıt. 1400/1980,
11 a,g,c,, s, 48,

i 43,

zatııı

mazhan

12 a.g.t>~ s. 83.
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Allah ise bunu aynı şekilde
olarak hükmetmiştir. Fakat
ve Allah' ın hükmettiği şey
fıildir. Bu
Bu sebeble "Allah ma'siyeti
hükmetti denilernez. (A'yan-ı
sabitenin
diye isimlendirilen şey ya taatır ya da
ma'siyettir. Çünkü zahir olduktan sonra onun hakkında hüküm dini ölçü ile
verilir. Yani dini emirlere uygun olup olmamasına göre değerlendirilir. İşte
bu, emr·-i tekllfıdir. Burada İbn Arabl, Firavun kıssasmı ve onun küfrünü
zikreder ve şöyle
Fravun tanrılık iddiası ile emr-i tekvfniye itaat
etmiştir. Çünkü a'yan-ı sabitesi bunu gerektiriyordu. Ancak o, Allah'a şirk
koşmanm hararn olduğunu bildiren din'i emre (emr-i teklifi) muhalefet

m
kadar
şu
. Ef1atun'un ideler teorisi ile İbn Arabi'nin
sabite teorisi karşılaştırıldığmda bir dereceye kadar
sabite, ideler teorisinin bir benzeridir denilebilir. Ancak bir yönden benzediği
birçok yönden
öz itibariyle ayrılmaktadır. A 'yan-ı sabite ilahi bilgide veya Eflatun'un tabirine göre alemde bulunan sabit aklgereeldikler olması
ideler'e benzer. Çünkü a'yan-ı sabite
ve ideler, duyulur alemdeki varlıkların asıllan ve başlangıçlandır. Bununla
birlikte
Arabl'nin görüşü Eflatun 'un görüşünden iki noktada ayrılır.
I. A 'yan-ı sabite ideler
suretler
birinin duyulur
suretlerdir.

olduğu

gibi külli manalar veya
bulunan cüz'l (tikel)

karşıtları
zatındaki

taayyünlerdir. Şöyle ki:'
da düşünür.
ideler nazariyesinde böyle
şey sözkonusu değildir. İbn
Arab!'nin görüşü, İsk.enderiyeli Plotin'in "Bir'in tabiatı" ve "akl-ı evvel"
görüşüne daha yakındır.
in düşüncesine göre akl-ı evvel, "Bir"-ilk
akledenin zatı olan akli alemin
Plotin, Enneadlar (et-Tasuat) da
der: "İlahi akıl bilfiil bütün şeylerin tamamıdır. Şeylerin maddi
bu

aklettiği

ayniarın zatlarını

13

•

zaman, bizzat
akletmiş olur."
"Ilahi
akıl, onun konumlarını kendisinin dışmda birtakım durumlar olarak değil,
itibariyle
Bu birlik yani akleden ve
Çünkü o akleden ve
akledilen birliği, birlik derecesinin en yükseği
ikili~jini
bünyesinde
Bundan dolayı ikinci
bir birliktir.

13 Plotin, er-Tasüat,

14

5-4-2; Sani et-Tasuat, s.S-9-5.

14 Wlıitıaker, el-Eflatiniyyun el-Cüdüd, s. 56. (İngilizce nüslıası: Whittaker. The Neo-.Platonists,
Combridge 1928)
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İbn Arabl'nin a'yan-ı sabite konusundaki sözlerinden anlaşılan
şudur: Bazen bununla akledilir suretiere işaret etmekte,
de zatlara
ve ayniara işaret etmektedir. Bu iki yönü bir noktada birleştirmek oldukça
zordur. Ancak a'yan-ı sabiteyi, ilm-i ilahide akledilir soyut sabit süretler
olarak nitelemiştir. Bu da İbn Arabl'nin düşüncesinde Eflatuncu bir
anlayışa
işaret etmektedir. Onun a'yan-ı sabiteyi "aynlar" yani
gerçeklikler veya ilehl zattasabit mahiyet!er gibi nitelemesine gelince, bu,
vahdet-i vücOd görüşünün bir yönünü açıklar mahiyettedir. Bu yönü de
onu Plotin' in görüşüne yaklaştırır.

276

